
 
 

 

Gymnaestrada-viikon ohjelma 

 

Avajaiset Olympiastadion su 12.7.2015 klo 16–18 

Gymnaestrada 2015 Helsinki -voimistelufestivaalin viralliset avajaiset avaavat ovet 

tulevan viikon karnevaalitunnelmaan. Gymnaestradan avajaistunnelma kulminoituu 

näyttävään 19 000 voimistelijan sisäänmarssiin, sekä Olympiastadionin nurmella 

nähtäviin voimisteluohjelmiin. Vuoden 1952 olympialaisiin rakennettu stadion toimii 

vielä heinäkuussa näyttämönä Gymnaestradalle ennen vuoden vaihteessa alkavaa 

laajaa remonttia.  

Hallinäytökset Helsingin Messukeskus 13.7. – 17.7.2015 klo 9–18 

Messukeskuksessa näkee voimistelufestivaalin tunnelman kaikessa loistossaan. 

Messukeskus toimii Gymnaestradan päätapahtumapaikkana sekä kaiken kaikkiaan 

700 halliesityksen areenana. Messukeskuksen yhdeksässä hallissa nähdään 

tauottomasti eri osallistujamaiden valmistelemia 10–15 minuutin mittaisia 

näytöskokonaisuuksia. Kiertely messuhalleissa tarjoaa läpileikkauksen 

kansainväliseen voimistelutarjontaan.  

National Afternoons -iltapäivänäytökset Helsingin Messukeskus 14.7. – 

17.7.2015 klo 13–14  

National Afternoons -iltapäivänäytöksiä nähdään neljänä päivänä Messukeskuksen 

Amfi-hallissa. Nämä tunnin mittaiset näytökset ovat Helsingin Gymnaestradan 

uutuus. Tšekin, Saksan, Etelä-Afrikan ja Italian päivänäytökset tuovat 

mahdollisuuden kokea ilta-ajan gaalatunnelman myös päiväsaikaan. 

National Evenings -iltanäytökset Helsingin Jäähalli 13.7. – 16.7.2015 klo 18–

19.30 ja 21–22.30 

Helsingin Jäähalli tarjoaa kolmena iltana näyttäviä eri maiden organisoimia gaala-

iltoja. Taitoa, showelementtejä ja näyttävyyttä ei säästellä, kun Sveitsi, Portugali ja 

Brasilia, Japani sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikka pääsevät esittelemään 

voimistelutaitojaan iltanäytöksissä. Suomelle on myönnetty myös oma iltanäytös. 

Suomi-illassa nähdään suomalaisvoimistelijoiden lisäksi esiintymässä 

pohjoismaisia vierailijoita.  



 
 

 

Kenttänäytökset Sonera Stadium 14.7. – 17.7.2015 klo 14–19 

Suomalaisella voimistelulla on vahvat perinteet kenttänäytösohjelmissa. Noin 70 % 

Gymnaestradan suomalaisosallistujista onkin mukana juuri näissä näyttävissä 

massaohjelmissa, joissa esiintyy yhtä aikaa parhaimmillaan jopa 2 000 

voimistelijaa. Gymnaestradan aikana Sonera Stadiumilla nähdään kahdeksan eri 

maan kenttäohjelmat, joista jokainen esittelee maalleen ominaista 

voimisteluperinnettä.  

Midnight Sun Special Olympiastadion 15.7.2015 klo 21–22.30 

Midnight Sun Special -kenttänäytöskavalkaadi nähdään Helsingissä ensimmäistä 

kertaa Gymnaestradan historiassa. Olympiastadionilla nähtävä iltanäytös juhlistaa 

suomalaista kulttuuria, voimistelun perinteitä ja tarjoaa elämyksiä eri maiden 

kenttäohjelmien parissa. Stadionin nurmikentällä voimistelee yhtä aikaa satoja, 

jopa tuhansia voimistelijoita. Näytöksessä nähdään myös ensimmäistä kertaa yli 30 

eri maasta tulevan 2 000 voimistelijan kansainvälinen World Team -

kenttänäytösohjelma.  

FIG-gaala Helsingin Jäähalli 17.7.2015 klo 18 ja klo 21, 18.7.2015 klo 10 

FIG-gaala on yksi Gymnaestrada-viikon odotetuimmista huipputapahtumista, jonne 

on valittu esiintymään voimistelijoita ja ryhmiä kansainvälisen voimisteluliiton (FIG) 

jäsenmaista. Gaalassa nähdään 20 taidokasta esitystä 18 eri maan voimistelijoiden 

esittäminä. Mukaan on valittu muun muassa tuore joukkuevoimistelun 

maailmanmestarijoukkue Tampereen Voimistelijoiden Minetit sekä Suomen 

joukkuevoimistelun maajoukkue. 

Päättäjäiset Olympiastadion 18.7.2015 klo 15–16.30 

Gymnaestrada 2015 Helsinki -voimistelutapahtuman loppuhuipennus kokoaa 

yhteen vielä kerran Olympiastadionille kymmenet tuhannet voimistelun ystävät 

ympäri maailman. Päättäjäisissä on luvassa rentoa tunnelmaa ja suomalaisen 

musiikin ympärille rakennettua yllätysohjelmaa, joka koostaa yhteen koko huikean 

voimistelufestivaalin. 

 

 


